RAPORT DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI COMUNEI MALU CU
FLORI, JUDETUL DAMBOVITA

1. Prezentul raport este intocmit in baza Legii nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare cat si a Legii nr. 544/2001 cu privier la accesul la
informatii de interes public.
2. Asa cum stiti din data de 3 iulie 2016, in urma Hotararii
Consiliului local am fost ales ca viceprimar al comunei Malu
cu Flori, iar in baza Dispozitiei primarului mi s-au delegat
atributii care imi definesc fisa postului.
Asadar va informez ca inca din prima zi de dupa alegerea mea ca
viceprimar, am preluat activitatea ca atare tinand cont de problemele
delegate cat si de cunoasterea si rezolvarea acestora, considerandu-le
ca sarcini si responsabilitati de serviciu in domenii precum educatia,
sanatatea, cultura, tineretul si sportul, protectia si refacerea mediului,
infrastructura, etc.
Fara o anumita cronologie in enumerarea activitatilor intreprinse
pe fiecare domeniu, voi enumera cateva din problemele rezolvate de
mine, cum ar fi :
-am organizat si executat lucrari de curatenie a unor spatii din
cadrul scolii, aprovizionarea cu lemne, precum si vidanjarea foselor
septice ale grupurilor sanitare

-am monitorizat si am executat lucrari de intretinere a spatiilor
verzi de pe teritoriul comunei noastre, am adunat peturi si alte
materiale ce se gaseau aruncate pe marginea drumurilor, santuri sau pe
cursurile apelor
-am asigurat lemne pentru incalzirea primariei
-am monitorizat si executat cu sprijunul domnului primar, pe
perioada de iarna, deszapezirea tuturor drumurilor si a cailor de acces
din toate satele comunei
-am asigurat material antiderapant pe sectoarele de drum ce au
impus masuri suplimentare de aderenta.
Toate activitatile s-au desfasurat dupa o planificare si organizare
prealabila, cu spijinul moral si de multe ori material al domnului primar,
al salariatilor din cadrul primariei dar si cu beneficiarii de ajutor social
de la Legea 416/2001.
Am convingerea ca vom reusi pe parcursul mandatului pe care-l
avem, cu spijinul tuturor consilierilor locali dar si al altor factori de
decizie sa ne educam copiii, tinerii si cetatenii localitatii noastre pentru
a pastra o comuna curata care sa oglindeasca in timp numele localitatii.
Va multumesc pentru incredere, pentru sprijin si colaborare, si
sper ca si in viitor colaborarea noastra sa fie in folosul comunitatii.
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